Grenens Fisk & Delikatesser AB
https://turistmal.se/turistmal-10657.html

Information
Län: Jönköping
Kommun: Habo
Kategorier: Gårdsbutiker
Position: 57.919,14.0829
Kontaktuppgifter
Tel: 036-41481
E-post: mail@grenensfisk.se
Hemsida: www.grenensfisk.se
Beskrivning
´Vi är den lilla Gårdsbutiken med det stora hjärtat´
Gott Nytt År! Vi vill passa på att tacka alla våra kunder för ett
fantastiskt 2013 med en önskan om ett lika bra 2014.
Gårdsbutiken hålls stängd fram till vecka 16. Då är butiken och
vagnen fyllda med godsaker inför Påsk.
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Rökt sik hel
Rökt Regnbåge hel
Rökt Röding hel
Rökt Laxfile lime/honung/jäger/dill/vitlök
Kallrökt Lax skivad
Gravad Lax skivad
Rökt Makrill file dill/vitlök/jäger
Stekt Inlagd Strömming
Romsås
Kräftröra
Västkustsallad
Sillsorter kräft/dröm/svartvinbär/lök

Hjärtligt välkomna!
GÖRAN O ULLA REHN
036 – 41481 0706 – 595977
Org nr 540920 - 5910
mail@grenensfisk.se
I vår nybyggda Gårdsbutik säljer vi flera sorters Fisk, Kräftor,
Brunneby saft samt våra goda såser och röror. Även lokalt
producerade souvenirer finns till försäljning.
Vi försöker hela tiden hålla ett sortiment som passar våra kunder
varav vi är snabba med att ta in nya produkter om önskemål
finns.
Vi bereder, saltar och kryddar fisken i våra egna lokaler, allt efter
tycke och smak. Vår målsättning är att hela tiden ha varianter av
rökt och färsk fisk som Ni efterfrågar. Har Ni tips på egna
smakideér så hör gärna av Er.
Efter rökning förpackar vi och kyler fisken. Allt sker med
förstklassiga maskiner för bästa möjliga resultat.
Pröva gärna våra populära såser och röror. De är noggrant
utvalda för att passa till fisk och skaldjur eller bara för ätas rakt
upp och ner. Enkelt och gott.
Vi försöker anpassa vårt sortiment efter årstid. Allt för att kunna
erbjuda det Ni önskar. T.ex pröva gårna våra goda Jullådor el
Påskkassar som är fyllda med godsaker.
Vi är ett populärt resmål för flera bussarrangörer som önskar en
naturupplevelse utöver det vanliga.
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Pröva lyckan i någon av våra 12 dammar. Vi ger full
fångstgaranti. Anrätta fisken vid någon av våra fina grillplatser
eller ta med och anrätta den hemma.
För Er som vill övernatta har vi en fin stuga. Flera sängplatser,
vedkamin och en härlig omgivning som står och väntar.
Pris: 300 kr/per dygn
1500 kr per vecka
Varmt välkomna hit på ett besök!
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